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আহম ছ োমোকক ভোকলোবোহি বোবো......... 

দয়ো ককর আর ছকেঁকদো নো......... আমরো একহদন িোক্ষোৎ করকবো...একিোকে ইিলোকমর পকে। 

বোবো.............বকলো আমরো হজিোদ কহর শোহির জনয; শুভ হবদোয় বোবো.........আল্লোি ছেন িবিময় 

ছ োমোর িোকে েোককন। 

ও আল্লোি!  ুহম ক  নো করুণোময়,  ুহম আমোকদরকক অকনক হক ু রিম  স্বরুপ হদকয়ক ো, অেি 

আমরো ছ োমোকক ছিগুকলোর জনয ধনযবোদ জোনোই নো,  ো িকেও,  ুহম প্রহ হদন আমোকদরকক হবহভন্ন 

ভোকব ছ োমোর হনয়োম  দোন ককর েোকছো। 

ও আল্লোি!  ুহম ক  িুন্দর,  ুহম আমোকদরকক িহিক পে ছদহিকয়  এবং জোন্নোক  েোওয়োর জনয 

ছেমন কোজ আমোকদর করো উহি   ো িম্পককে আমোকদর অবগ  ককর , েোকিোক, আমরো এ টোই 

উদ্ধ  ছে, আমরো ঐিব কোজগুকলোকক অবজ্ঞো কহর েো আমোকদরকক জোন্নোক  হনকয় েোকব। 

ও আল্লোি! আমোর বোবো িবহক ু ছ কে  োেঁর জীবনকক উৎিগে ককরক ন ছ োমোর দ্বীনকক িমুন্ন  

করক । হ হন এ দুহনয়োক  ছকোন হক ুককই প্রোধোনয ছদনহন; নো টোকো পয়িো, নো িম্পহি; 

প্রকৃ পকক্ষ হ হন িবহক ু ভুকল হগকয়হ কলন এবং শুধুমোত্র স্মরণ ছরকিহ কলন, ছে এ দুহনয়োয় 

ইিলোমকক উেঁিু ও প্রহ হি  করক  িকব। 

ও আল্লোি! এ কোরকণই হ হন আমোকদরকক মুিোম্মোদ হবন কোহিম, মোিমুদ গজনবী,  োহরক হবন 

হেয়োদ এবং িোহলদ হবন ওয়োহলদ (রোাঃ)-এর গল্প বলক ন, অবকশকে, হ হনও,  োেঁকদর মক ো, 

শত্রুকদর হবপকক্ষ অস্ত্র ধরকলন এবং  োেঁর শরীকরর ছশে রক্তহবনু্দ ছবর িওয়ো পেেি েুদ্ধ করক  

েোককলন। ও আল্লোি! বোবোর কোক  আমোর িোলোম ছপৌঁক  হদও এবং  োেঁকক বকল হদও  োেঁর ছ োট্ট 

ছ কলহট িুব ভোকলো আক । ও আল্লোি! দয়ো ককর  োেঁকক এটোও বকলো ছে,  োেঁর ছ োট্ট ছ কলহট এই 

রমজোকন জীবকনর প্রেম ছরোজো রোিকব। 
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ও আল্লোি! আমোকদর অনুপহিহ ক  বোবোকক উহদ্বগ্ন িক  হনকেধ ককরো; এ দুহনয়োর জীবন অকনক 

ছ োট। মো বকলন, এ দুহনয়োর জীবন িিোৎ ককর ছশে িকয় েোকব, আর  িন ছকোন মো, বোবো, ভোই, 

ছবোন, ছ কল অেবো ছমকয় ছকউই কোকজ আিকব নো। ঐ হদন একজন শিীদ  োেঁর পহরবোকরর িির 

জন িদকিযর জনয িুপোহরশ করক  পোরকব এবং  োকদরকক জোন্নোক  হনকয় েোকব। 

ও আল্লোি! বোবোকক বকল হদও মো েিনই  োেঁর কেো বকলন, অকনক কষ্ট পোন। হকন্তু  হ হন আমোকক 

অকনক িোিি ছদন। হ হন হনাঃশকব্দ কোেঁকদন, হকন্তু হ হন কিকনো অধধেে ও অিংেমী িকয় কোেঁকদনহন। 

ও আল্লোি! বোবোকক বকলো ি োশ নো িক । আমোর মো অকনক িোিিী মহিলো, হ হন কোপে ছিলোই 

ককরন এবং প্রহ কবশীকদর বোিন ধুকয় জীহবকো হনবেোি ককরন। হ হন আমোকক হদকন সু্ককল ও রোক  

মিহজকদ পোিোন। মিহজকদ আহম ক্বোরীর কো  ছেকক কু্বরআন হশহি, আমোর মো কোকরো কোক  কিকনো 

অহভকেোগ ককরনহন। বরং রোক  কোজ ছশে ককর, হ হন আমোকক িোিিী ও বীরকদর গল্প বকলন, 

ছেমনহট আমোর বোবো করক ো, এবং বকলন, আহম ছেন আমোর বোবোর মৃ ুযর প্রহ কশোধ ছনই। 

ও আল্লোি! ঈদ প্রোয় িকল একিক । অনয ছ কল ছমকয়রো  োকদর বোবোর িোকে ন ুন জু ো হকনকব। 

 োকদর দহজে হদকয় বোনোকনো ন ুন কোপে আক  এবং ঈদ উপিোরও হককনক  বধুুদকদর িোকে ছদয়ো-

ছনয়ো করক । েিনই মোকক ন ুন জু ো ও কোপে হককন হদক  বহল মো উির ছদন নো। হ হন শুধু 

হনশু্চপ েোককন আর অনয ঘকর িকল েোন। এিন আর আহম  োেঁর কোক  আবদোর কহরনো। িয়ক োবো 

এর হপক  ভোকলো ছকোন কোরণ আক । 

হকন্তু আল্লোি! বোবোকক বকল হদও উহদ্বগ্ন নো িক । েহদও আহম ন ুন কোপে নো পোই, েহদও আহম 

ন ুন জু ো নো পোই-  োক  হক? ঈদ ছ ো একটো হদনই, এটো ছককট েোকব। হদনটো কোটোকনোর 

পহরবক ে ছিললোম, েো ছ কল-কমকয়রো ককর এবং বোজোকর নো হগকয় আহম মোকয়র িোকে কোটোকবো। 

েোকিোক ,আহম আর বোচ্চো ছনই। আহম বুঝক  হশকিহ । আমোর িোিি ও িংকল্প অকনক মজবু । 

ও আল্লোি! বোবোকক বকল হদও আমরো অকনক িুহশ। আমোর হক ুর অভোব ছনই। শুধু বোবোকক বকলো 

আমোকদরকক মকন করক ।  
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ও আল্লোি! বোবোকক বকলো দুহশ্চিো নো করক , ছেকি ু আহম আর কোেঁহদ নো। 

ছকউ ছনই ছে আমোকদর আদর ককর হক ু বলকব, ছকউ ছনই ছে আমোর িোকে ছকোন ছিলো ছিলকব, 

ছকউ ছনই ছে আমোর িোকে রোগ করকব, হকন্তু মো িবিময় ছিষ্টো ককরন আমোকক িুহশ রোিক । 

েিন আহম শুহন অ যোিোরীরো আফগোহনস্তোন, ইরোক, হফহলস্তীন, গুজরোট, আমবন (ইকন্দোকনহশয়োর 

একহট দ্বীপ) এবং ছিিহনয়োর ছ কল-কমকয়কদর ঘর ধ্বংি ককর হদকয়ক  এবং  োকদর বোবো-মোকক 

ছমকর ছফকলক , আহম হনকজর দুাঃি ভুকল েোই। আহম িবকরর কোগকজ  োকদর  হব ছদহি;  োরো 

ি োশ িকয় বকি আক ; ছকউ বকি আক   োকদর ভোঙ্গো ঘকরর স্তুকপর উপর; ছকউ বো অিিোকয়র 

মক ো  োকদর পহরবোর পহরজকনর মৃ কদকির পোকশ। আর এজনযই আল্লোি!  ুহম আমোর বোবোকক 

বকল হদও হিিো নো করক , কোরণ আহম ( োেঁর অব েমোকন) দুাঃি পোই নো। 
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